
3362 م.ك. مج1

نحوالموضوع3362 م.ك. مج1مخطوط رقم

ملحة االعراب ـ منظومة ـالعنوان

الحريري ; القاسم بن علي ـ 516 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

668 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

1 ـ 85عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط
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3362 م.ك. مج2

رياضياتالموضوع3362 م.ك. مج2مخطوط رقم

اللمع في علم الحسابالعنوان

ابن الهائم ; احمد بن محمد ـ 815 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

815 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

86 ـ 96عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3362 م.ك. مج3

رياضياتالموضوع3362 م.ك. مج3مخطوط رقم

الوسيلةالعنوان

ابن الهائم ; احمد بن محمد ـ 815 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

870 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

96 ـ 121عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

الكتاب مختصر لكتاب " المعونة في علم الهواء "المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط
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3362 م.ك. مج4

تصوف + تصوفالموضوع3362 م.ك. مج4مخطوط رقم

االربعين في التصوفالعنوان

السلمي ; ابـو عبـدالرحـمن محمد بـن الحسين بـن موسى االزدي النيسابوري ـ 412 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

867 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

122 ـ 128عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3362 م.ك. مج5

رياضياتالموضوع3362 م.ك. مج5مخطوط رقم

المبدع في شرح المقنعالعنوان

سبط المارديني ; محمد بن محمد ـ 912 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن ( 10 ) هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

131 ـ 158عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط
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